
Ieri, in încheierea lucrărilor Consfătuirii 
cu cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricultură

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

a rostit o amplă cuvintare, urmărită 
cu deosebit interes, cu deplină 

aprobare și satisfacție
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„Dac iad a" intr-o întreprindere sălăjeană

I te

în prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, Ia. 6 mar
tie, s-au încheiat lucrările Con
sfătuirii cu cadrele de condu
cere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură.

Prin amploarea participării și 
importanta problemelor anali
zate, Consfătuirea, organizată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-a înscris ca un 
eveniment de profundă însem
nătate în viata politică a țării, 
menit să determine, prin con
cluziile și hotărîrile sale, un 
salt important în perfecționarea 
continuă a formelor și metode
lor de organizare și conducere 
a întregii activități economice,

Marti dimineața, în ultima 
zi a Consfătuirii, lucrările au 
fost reluate într-o ședință co
mună, care a reunit pe cei 
peste 6 000 de participant'.

Sosirea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui si statului în Sala Palatului 
Sporturilor si Culturii, care a 
găzduit marți lucrările în plen 
ale Consfătuirii, a fost îniîm- 
pinală, ea și in ziua precedentă, 
cu multă căldură și însuflețire.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Manca 
Mănescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guver
nului.

Apreciindu-se că problemele 
importante înscrise pe ordinea 
de zi a Consfătuirii cu cadrele 
de conducere din industrie, 
construcții, transporturi si agri
cultură au fost dezbătute în 
ședințele plenare și secțiunile 
Consfătuirii, la propunerea pre
zidiului. partieipanții au aprobat 
sistarea discuțiilor.

In continuare, partieipanții 
au adoptat in unanimitate, cu 
îndelungi aplauze, Hotărîrca 
Consfătuirii cu cadrele de con
ducere din industrie, construc-

începind de mîine, la București
REUNIUNEA COMITETULUI EXECUTIV U. E. F. A.

Așa cum am mai anunțat, 
joi și vineri va avea loe la 
București reuniunea Comitetu
lui executiv U.E.F.A., reuniu
ne care va fi condusă de 
dr. Artemio Franchi, președin
tele forului european. Cu a- 
eest prilej, membrii Comitetu-

Astăzi, o nouă etapă in Divizia A de fotbal

LA IAȘI SI BACĂU, PUNCTELE DE ATRACȚIE
7 » 7 ’

Astăzi. în etapa a 19-a a Di
viziei A. a doua a returului, 
este rîndul fostelor echipe oas
pete să devină. in corpore. 
gazde. Un bun prilej pentru
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performerele rundei inaugurale 
a stagiunii de primăvară, forma
țiile Steaua si Sportul studen
țesc. să adauge noi puncte la 
activul lor la sfîrșitul confrun
tărilor cu F.C. Bihor si. res
pectiv. Corvinul Hunedoara.

Cealaltă bucurcșteană. Dina- 

(ii, transporturi și agricultură 
elaborată pe baza sarcinilor 
care revin acestor ramuri esen
țiale ale economiei naționale 
din hotărîrile de partid și de 
stat, din indicațiile și orientările 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Partieipanții au sta
bilit ca hotărîrea să fie îmbu
nătățită pe baza expunerii și 
concluziilor prezentate de se
cretarul general al partidului.

Primit cu deosebită căldură 
și însuflețire, în încheierea lu
crărilor Consfătuirii, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. (Cuvîntarea va fi 
(’"♦ă publicității).

uvîntarea secretarului gene
ra. al partidului a fost urmări
tă cu deosebită atenție, cu de
plină aprobare și satisfacție, și 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu vii aplauze, cu ovații entu
ziaste de participanți.

La sfîrșitul cuvîntării, în sală 
izbucnesc puternice urale. Intr-o 
atmosferă de mare entuziasm, 
întreaga asistență, în picioa
re, scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — 
pacea" exprimînd sentimentele 
de fierbinte dragoste, de înaltă 
stimă si prețuire față de condu
cătorul partidului și statului.

Partieipanții la lucrările Con
sfătuirii cu cadrele de condu
cere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură, fă- 
cindu-se ecoul a milioane de 
oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități •— de la orașe și 
sate au manifestat voința lor 
fermă de a înfăptui cu consec
vență sarcinile șl orientările 
de o deosebită însemnătate cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, amplu 
Brogram de acțiune pentru mo- 

ilizarea tuturor energiilor po
porului nostru în opera de în
făptuire a hotăririlor Congresu
lui al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

lui executiv U.E.F.A. vor vizita 
baze sportive din Capitală și 
vor avea întîlniri cu condu
cerea F.R.F. Menționăm că 
este pentru prima oară cînd 
Capitala țării noastre găzdu
iește o asemenea reuniune.

---------------- PROGRAMUL ETAPEI A 19-A -----------------

Turneul care incepe mi ine in Capitală

ULTIMA VERIFICARE A HOCHEIȘTILOR
NOȘTRI ÎNAINTEA C.M. DE LA GALAȚIRm. Vilcea : CHIMIA - OLIMPIA SATU MARE

București : SPORTUL STUDENȚESC - F.C. CORVINUL
(Stadionul Republicii)

Baia Mare : FOTBAL CLUB - JIUL
București :

Buzău :
Arad :
Bacău : 
lași :

STEAUA - - F.C. BIHOR
(Stadionul Steaua)

GLORIA ------ ----------
U.T.A.
SPORT CLUB 
POLITEHNICA

(Meci televizat)
Timișoara : POLITEHNICA - C.S. TiRGOViȘTE

Toate meciurile încep la ora 16

mo, cîștigătoarea derbyului de 
duminică, are o sarcină mai 
grea : ea *va evolua, în depla
sare. în compania U.T.A.-ei. 
care, cum se știe, a luat și ea 
un start meritoriu, plecînd de 
la Oradea cu un punct.

Revenind la echipele gazdă, 
vom mai observa că doar F.C. 
Baia Mare (dornică de reabili
tare după cele două eșecuri 
din acest sezon, incluzînd fireș
te si Cupa) ne apare ușor fa
vorită în întîlnirea ei cu Jiul 
Petroșani. In rest. Chimia Rm.

LA „ARMĂTURA“-ZALĂU, SPORTUL ESTE PRIETENUL TUTUROR

Echipa de volei a Armăturii-Zalâu aspiră la un loc în Divizia B
întreprinderea de armături 

industriale din fontă și oțel 
(I.A.I.F.O.) din Zalău, cunos
cută mai ales sub denumirea 
de „Armătura", este, într-un 
fel, reprezentativă pentru ju
dețul Sălaj, în plină dezvoltare 
și modernizare industrială.

— Cei care muncesc la „Ar
mătura" sînt în proporție de 
80% tineri, așa cum se cuvine

„URMA ALEGE ", NU-I 0 ZICALA BANALA, 
CI UN PRECEPT DE PRIM ORDIN ÎN SPORT!

Zicala românească „Urma a- 
lege" are o mare aplicare în 
sport. Finalul unei întreceri 
hotărăște de cele mai multe 
ori pe învingători. îndeosebi, 
atunci cînd doi sportivi sau 
două echipe sînt de valori 
egale. Cei care au o pregătire 
superioară, condiție fizică, re
zistență și, în aceste condiții, 
disponibil tehnic și tactic, pot 
hotărî în favoarea lor soarta 
unui rezultat, chiar dacă pină 
atunci scorul le era defavora
bil. De-a lungul anilor spor
tivii noștri au arătat, în multe 
ocazii, că pot și știu să apere 
sau să forțeze victoria pină în 
ultima secundă a întîlnirilor, 
uneori chiar și în prelungiri. 
Au rămas memorabile finalele 
disputate și cîștigate de hand-

- A.S.A. TG. MUREȘ
- DiNAMO
- F.C. ARGEȘ
- UNIV. CRĂIOVA

Vilcea. Gloria Buzău. S.C. Ba
cău. Politehnica Iași si Politeh
nica Timișoara. în pofida fap
tului că beneficiază de avanta
jul terenului, au misiuni difi
cile în partidele pe care le vor 
susține cu F.C. Olimpia. A.S.A. 
Tg. Mureș. F.C. Argeș Univer
sitatea Craiova si C.S. Tirgo- 
viște. Observație valabilă în
deosebi pentru jocurile de la 
Bacău si Iași, care constituie, 
totodată, confruntările cele mai 
echilibrate, adevărate derbyuri 
ale „rundei" de astăzi. 

într-o întreprindere tinără și 
ea, ne spune tovarășul loan Du- 
muța, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. Zalău. Âici sportul 
este un prieten al tuturor. In 
cadrul „Daciadei de iarnă" 
concursurile de tenis de masă 
și de șah s-au desfășurat non
stop, între echipe, ateliere și 
secții. La popice, disputele au 
fost deosebit de animate, a- 

baliștii noștri în asemenea 
condiții, în anul 1961, la Dort
mund (9—8 cu Cehoslovacia 
după 4 prelungiri). în 1970 la 
Paris (13—12 după 4 prelun
giri) sau calificarea în semi
finale la ultimul C.M., 1978, în 
R.F.G. (22—21 cu Ungaria, cu 
3 secunde înainte de sfîrșitul 
meciului). Dar rugbyștii, cam
pioni europeni, cu victorie a- 
supra Franței la București, 
după ce erau conduși cu 12—0 
și au învins cu 15—12? Sau, 
finala „Cupei României" din a- 
cest an. la handbal masculin, 
dintre Dinamo și Steaua, cîști- 
gată în prelungiri de dinamo- 
viști. la un gol : 23—22 !

Exemple sînt mai multe însă, 
din păcate, ratările în finaluri 
de partide sînt și mai nume
roase. Ultimul exemplu nega
tiv ne-a fost oferit de volei
baliști în turneul final al cu-

Turneul internațional care 
incepe mîine in Capitală teu 
participarea echipelor _ Români
ei. Austriei si Japoniei, toate 
trei participante la Întrecerile 
grupei B a C.M.) reprezintă 
pentru hocheistii noștri ultima 
etapă a pregătirilor în vederea 
întrecerilor de la Galați.

Afectat — în ultimele două 
săptămîni — de numeroase in
disponibilități (care au deter
minat alcătuirea, pentru cele 
patru meciuri cu Dizelist Penza 
și cele două cu Banik Sokolov, 
a unor linii diferite de inten
țiile privind formula de echipă 
pentru C.M.). lotul condus de 
Ștefan Ionescu (ajutat de Ion 
Tiron si Virgil Crihan) este de 
data aceasta complet. Ușoarele 
stări griDale (Gh. Huțanu Bă
lăucă. Fekete Bartabs) sau ac
cidentări (Gali, Axinte), care 
au Impietat asupra omogenită
ții echipei în perioada de pre
gătire de la Galați, au fost

• Campionatele asociației 
cu zeci de echipe • Ini
moșii activiști obștești • 
Terenurile de sport nu se 
amenajează cu... intenții 

sociația sportivă „Armătura" 
ocupînd locul II la faza pe 
municipiu. La finala pe țară a 
„Cupei U.G.S.K." sportivii de 
la „Armătura" au fost repre- 
zentați de doi schiori, deși, 
cum spun localnicii, „la Zalău 
zăpada nu rezistă mai mult 
de două săptămîni pe an“.„

Vizitînd întreprinderea, a- 
flăm că asociația sportivă are 
echipă de fotbal în Divizia B, 
dar la campionatul intern au 
luat parte 28 de reprezentative 
ale organizațiilor U.T.C. (din 
cele 31 existente). Asociația 
are și o formație de volei- 
fete care aspiră să intre în 
Divizia B, dar la campionatul 
intern iau parte aproape 20 de 
echipe. Există și o secție de 
lupte, care a ratat „de puțin", 
cum zic fotbaliștii, intrarea în 
Divizia A. Caprian Stanciu,

Sever NORAN

(Continuare fn pao 2-3)

pelor europene. După ce Di
namo București a cîștigat 
spectaculos „Cupa cupelor", 
Steaua s-a aflat într-o poziție 
foarte favorabilă pentru a deveni 
campioană europeană. în setul 
decisiv, al cincilea al finalei 
cu echipa C.H. Bratislava, 
Steaua conducea cu 8—1 și to
tuși, într-o asemenea condiție 
excepțională pentru o finală, 
voleibaliștii militari n-au mai 
reușit să realizeze decît un 
singur punct, în timp ce ad
versarii lor au acumulat 14 
puncte la rînd, cîștigînd titlul. 
Orice explicație este lipsită 
de sens, în fața unei asemenea 
căderi brutale care dezvăluie 
un șir întreg de lipsuri, cunos
cute sau necunoscute. Ne re-

Aurel NEAGU

(Continuare In pag 2—3)

rezolvate, prin grija medicului 
Virgil Ignat, astfel incit condu
cerea tehnică a lotului nostru 
are posibilitatea ca în partide^ 
Ie cu Japonia si Austria să 
facă verificări mai concludente.

Trebuie să arătăm însă că 
pentru aceste două jocuri au 
fost convocați. pe lîngă hoche
istii aflați pină acum în pre
gătire. cîțiva cemponenti ai 
lotului secund (Berdilă Ghor- 
ghișan. Prakab. Micloș) cărora 
li se oferă prilejul afirmării in 
vederea unei eventuale inclu
deri în lotul definitiv. Dealt
fel. lotul definitiv de 21 de ju
cători. care va fi înscris în 
competiție, conform regulilor 
federației internaționale, nu va 
fi fixat decît după turneul de 
la București ultimul trial îna
intea ..mondialelor".

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



BOXERI DIN 14 ȚĂRI
CENTURA DE AUR"rr

Peste numai cîteva zile, la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, se va da startul 
fti cea de-a VUI-a ediție a tur
neului internațional de box al 
României „Centura de aur". A- 
ceastă prestigioasă competiție, 
onorată an de an de numeroși 
Campioni olimpici, mondiali sau 
continentali, întrunește și de 
data aceasta pugiliști din 14 
țări : Algeria, Bulgaria. Cuba. 
Cehoslovacia Ghana. R.D. Ger
mană R F. Germania. Grecia. 
Iugoslavia. Japonia, Turcia. U- 
niunea Sovietică. Ungaria și 
România.

La această oră. toate echipe
le invitate au confirmat pre- 

. zenta lor la competiția organi
zată în 
română 
acestea 
numele 
printre 
care vor apare — în premieră 
— pe ringul bucureștean se 
află si doi participant! la cam
pionatele mondiale de la Bel
grad : ..pana" Hiroshi Gonohe 
(învins de campionul lumii, 
cubanezul Angel Herrera) si 
„musca" Gonichi Koba (a pier-

fiecare an de federația 
de box. multe dintre 

anunțînd numărul si 
participantilor. Astfel, 

cei 7 pugiliști japonezi

dut în fata americanului Ri
chard Sandoval). Ceilalți mem
bri ai delegației sînt : Masata- 
ka Yamakawa (semimuscă).. 
Iîideo Arai (cocos). Yasuyoshi 
Yamamoto (semiușoară), Hide- 
kazu Akai (ușoară) și Chinaru 
Ogiwara (semimijlocie).

De asemenea. în lotul Alge
riei este prezent puternicul 
boxer Murad Fregane. cîștigă- 
torul „Centurii de aur" de anul 
trecut la categoria mijlocie 
mică. Ceilalți cpmponenți ai 
lotului algerian sînt : Benam.ir 
(semîmuscă). Gueraissa (cocos). 
Boudcbah (pană). Rahou (ușoa
ră). Tayeb (semimijlocie) si 
Kaddour (semigrea).

Din lotul R.F. Germania. se 
detașează supergreul P. Hussing 
și semimijlociul E. Muller (me
daliat cu bronz la C.M. de la 
Belgrad, unde l-a învins pe 
cubanezul Emilio Correa). Cei
lalți boxeri vest-germani sînt: 
șt. Gcrtel (semimuscă). H. 
ÎCorper (muscă). K. D. Ott (pa
nă). M. Quaisser (ușoară). O. 
Rempuscwcski (mijlocie mică). 
H. VV. Diets si M. Jassmann 
(mijlocie). K. Seiler (semigrea). 
R. Hartman (grea).

POLOIȘTII RAPIDULUI
LA ORA... SCADENȚELOR
Noul campionat al țării la 

polo ne-a oferit, chiar la debu
tul său. o veritabilă lovitură 
de teatru. Itapid București, de 
patru ori campioană a țării în 
ultimii 7 ani și avind în com
ponența sa mai mulți jucători 
din lotul olimpic, pierde (5—7), 
fără a avea nici cea mai mică 
scuză. în fața Crișului Oradea, 
de departe cea mai tînără echi
pă a campionatului. Oricît am 
încerca să ne reamintim vreun 
rezultat asemănător în ultimii 
10 ani. chiar si în piscina oră- 
denilor. nu vom reuși. Și a- 
ceasta pentru că. indiferent de 
scorul meciului de debut. între 
cele două formații a existat — 
și există în continuare — o 
evidentă diferență de valoare.

Totuși, victoria Crișului este 
o realitate si ne-am bucura 
evident dacă băieții Iui N. Ru- 
jinschi ar confirma-o și în evo
luțiile următoare. Succesul lor. 
sau dacă vreți înfrîngerea foș
tilor campioni în piscina de la 
Floreasca. 
namo nu 
cu multe 
roviarilor. 
plicațiî. 
cezarului 
să subliniem meritele unor ti
neri foarte ambițioși, care joa
că un polo modern, care nu 
s-au mai speriat de „firma" 
adversarului si au asaltat poar
ta lui Siăvei (duminică, în for
mă slabă) chiar din primul mi
nut. Crișul si-a purtat acțiuni
le într-un ritm susținut, nu 
si-a lăsat adversarul să respire

acolo unde nici Di- 
se prea poate lăuda 
victorii în. fața fe- 
are totuși cîteva ex- 

Să-i dăm. mai întîi, 
ce-i aparține î adică.

nici o clipă, astfel că mai mulți 
dintre poloiștii bucuresteni. in
suficient pregătiți pentru 4 re
prize de 7 minute au termi
nat partida cu dificultate.

Ce am mai reținut din a- 
ceastă pasionantă întrecere ? 
Un lucru pe care într-un fel îl 
anticipam încă din toamna tre
cută. Pentru poloiștii de la Ra
pid. multă vreme o mîndrie a 
clubului din Giulești. a sosit 

x scadența unor polițe mai vechi.
Feroviarii plătesc acum tribut 
faptului că ani la rînd mai 
nimeni nu s-a îngrijit de îm
prospătarea lotului cu elemente 
talentate, de perspectivă, iar 
conducerea clubului a dovedit 
prea puțină preocupare pentru 
întărirea colectivului de tehni
cieni care. Ia rîndul său. are 
nevoie de prospețime, de idei 
și metode noi. Antrenorul C. 
Vasiliu a renunțat dintr-o dată 
la C. Rusu si V. Țăranu și s-a 
trezit fără un conducător de 
ioc. Ne întrebăm: ce s-ar fi 
întîmplat dacă ar fi încercat 
să-i înlocuiască si pe Băjena- 
ru, Mustață sau Olac, care cu 
greu mai rezistă la aproape ju
mătate de oră de joc efectiv ?

In interesul polo-uluj româ
nesc ar fi de dorit ca cei în 
drept să judece cu obiectivitate 
situația acestei echipe frunta
șe. iar măsurile — absolut ne
cesare — să readucă speranțele 
în sînul unei formații cu vechi 
si frumoase tradiții în acest 
sport.

Adrian VASILIU

(Urmare din pag. 1)

amintim. în treacăt, de rata
rea unei medalii de aur de 
către excelenta Natalia Mără- 
șescu la Praga, 
dusese cea mai 
celor două curse 
3 000 m, de Ilie 
dut pe ultimele 
bei de 10 000 m, 
în frunte peste 
rugbyștii care n-au mai repe
tat acasă. în 1978, în același 
meci, cu Franța, marea perfor
manță din 1976, de baschetba
listele noastre, care, în cam
pionatul european din anul 
trecut, deși cu 20 de secunde 
înainte de finalul partidei cu 
Franța conduceau cu 73—70, 
au pierdut cu 73—74 ! Lista 
exemplelor poate fi lungă...

Amintim acum despre nece
sitatea pregătirii complexe a 
întîlnirilor internaționale și 
ne referim în special la fi
nal uri.. pentru că sportivii 
noștri se află, Ia mai multe 
sporturi, în preajma unor în- 
tîiniri de prestigiu în campio
nate europene, mondiale 
preliminarii olimpice, 
sînt mai dificile aceste 
luri ? Pentru că ele 
nervos și numai cine are ner
vii mai tari rezistă și învinge. 
Nervii mai tari îi au întot
deauna cei bine pregătiți, care 
știu să-și dozeze eforturile și 
dispun de o bună orientare în

după ce con- 
mare parte a 
de 1500
Floroiu 
ture ale 
deși s-a 
8 000 m,

m și 
pier- 
pro- 
aflat 

de

91
De ce 

fina- 
solicită

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM
CARNET ATLETiC

© Al doilea concurs al sărito
rilor în înălțime, desfășurat în 
sala clubului Steaua, a revenit 
tot lui Daniel Albu, cu 2,14 m. 
Pe locurile următoare: A. Oșlo- 
beanu și M. Oncia cu 2.10 m.

® Campionatele de cros ale mu
nicipiului București s-au bucurat 
de un frumos succes de partici
pare. Cîștigătorii* individuali : 
copii ii — 1500 m : S. Kircom 
(Dinamo) ; copile II — 800 m ; 
Amalia Toader (Șc. generală 190); 
copii I — 2000 m : Ad. Stan
(Steaua) ; copile I — 900 m : 
Cela Vasiloiu și Felicia Vasiloiu 
(surori gemene !; Dinamo) ; ju
nioare Iii — 1000 m : Niculina 
Niță (C.S.S.); juniori m — 2000 
m : T. St in (Șc. g-rală 164) ; 
junioare n — 1200 m : Mariana 
Georgeta (Olimpia) ; juniori II — 
3000 m : I. Oprea (Din.) ; junioa
re l — 1500 m : Camelia lonescu 
(C.S.S.A.) ; juniori I — 4000 m : 
P. Brînaru (Din.) ; tineret — 
6000 m : FI. Măndoiu (Steaua); 
senioare — 2000 m : Aurica Me- 
cheș (Olimpia) ; seniori — 8000 
m: N. Dumitru (Metalul). (N.D. 
NICOLAE — coresp.).

13,28 m : lungime : Gîțu 5,48 m: 
băieți : 60 mg : D. Silișteanu
(C.C.S.A.) 8,3 ; lungime : C. Bră- 
tucu (Rapid Buc.) 6 92 m ; tri
plu : M. Nenciu (C.S.S. Galați) 
13,85 m ; greutate : S. Tirichițâ 
(C.S.S.A.) 16,08 m. (V. NEGOIȚA

— coresp.).

@ Cîteva rezultate din 
Vrancei", de la Focșani, 
juniorii I (peste 150 de _ 
rențl): 
Gîțu 
te :

„Cupa 
pentru 
concu- 

fete : 60 mg : Luminița 
(C.S.S. Bacău) 9,4. greuta- 

Liliana Isac (C.S.S.A. Buc.)

• „Cupa Triumf44 pentru ju
niori II, III și copii, în sala 
„23 August** iu organizarea C.S.S. 
Triumf. Cîteva rezultate : ju
niori n : 50 m : M. Oorcule
(C.S.S.A.) 6,1 ; Înălțime : E. Po
pescu (Lie. 2) 2,00 m ; greutate: 
M. Sîrbu (C.S.S.A.) 12,58 m ; tri
plu : _ *“
13,61 
nicu 
me : w _
înălțime: Matei 1,75 mj; juniori 
in : 50 m : v. Alionte (Viitorul) 
6,3; lungime: M. Bolog (C.S.S.A.) 
5,91 m ; prăjină : Alionte 3,16 m; 
50 mg : V. Oatu (Viit.) 7.4 ; fete; 
50 m : G. Răducanu (C.S.S.A.) 
6,8 ; greutate : M. Marin
(C.S.S.A.) 9,55 m ; 50 mg : A.
Grecu (Lie. 2) 7,8 ; copii ; 50 m: 
V. Niculai (Șc. g-rală 1<98) 6,8;
lungime: Niculai 5,15 m ; înălți
me: F. Căldăraru (C.S.S.A.) 1,41 
m ; prăjină : C. Ivan (C.S.S.A.) 
2,40 m ; fete : 50 ju : C. Sirbu 
(C.S.S.A.) 7,2 ; lungime : M.
Oniță (Viit.) 4,47 m ; înălțime : 
A. lornită (C.S.S.A.) 1,30 m. (Andi 
VIL AR A — coresp.).

L. Sila (Șc. g-rală 190) 
ni ; fete : 50 m : N. Vor- 
(Șc. g-rală 190) 6,7 ; lungi-
M. Matei (Lie. 2) 5,34 m ;

PATINATORII DIN CLUJ-NAPOCA Șl GALAȚI 
ÎNVINGĂTORI IN CONCURSUL SPERANȚELOR 
numai o sâptămînă de laLa

disputarea concursului internațio
nal „Prietenia**, la patinaj artis
tic, patinoarul „23 August4 
Capitală a găzduit o nouă com
petiție de atracție: Concursul
republican al speranțelor. între
cerile, desfășurate pe parcursul 
a două zile, sîmbătă și dumini
că, dintre care în prima zi s-a 
concurat de la ora 7 la 17 cu o 
singură pauză, de numai o oră, 
la prînz, au reunit 28 de fete și 
11 băieți. Din acest punct de ve
dere și ținînd seama de nivelul 
bun demonstrat în special de 
băieți, actuala ediție a Con
cursului speranțelor a evidențiat, 
frumoase posibilități de progres 
în patinajul ...nostru artistic. Un 
alt fapt îmbucurător este și evo
luția peste așteptări a reprezen
tanților provinciei care, în me
ciul direct cu colegii lor din 
Capitală, au terminat învingă
tori. La fete, concursul a fost 
cîștigat fără probleme de Maria 
Naghi — C.S.M. Cluj-Napoca (an
trenor Gh. Sallak), iar la băieți 
de către Cornel Gheorghe — 
C.S.Ș. 1 Galați (antrenor N. San-

din

du), care l-a depășit pe ultima 
linie dreaptă (după programul 
de libere) pe favoritul nr. 1 al 
întrecerii... Cristian Popa — 
C.S.M. Cluj-Napoca.

Dintre reprezentanții Capitalei 
cea mai frumoasă comportare a 
avut-o Gabriela Diaconescu — 
C.S.Ș. 2 București (antrenor Fe
licia Grozea), o fetiță talentată, 
cu o bună pregătire tehnică, iată 
clasamentele generale ale con
cursului. Fete : 1. Maria Naghi 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 5—18,76 p, 
2. Gabriela Diaconescu (C.S.Ș. 2 
București) 10—17,40 p, 3. Nicoleta 
Cimpoieșu (I.E.F.S. București) 
17—16,60 p, 4. Cristina Paponi 
(C.S.Ș. 2 Bucureși) 10—16,08 p,
5. Grety Marton fC.S.M. Cluj- 
Napoca) 30—15,00 p ; Băiet! : 
Gli. Cornel (C.S.Ș. 1 
7—59,67 p, 2. Cr. Popa 
Cluj-Napoca) 9—58.91 p, 
Prisecaru (C.S.Ș. 1
16—55,09 p. 4. C. Neagu ___
Triumf București) 18—54,33 p, 
TJ. Hoffman (C.S.Ș. Timișoara) 
27—55.12 p.

- 1. 
Galați) 
(C.S.M. 
3. M. 
Galați) 
(C.S.Ș.

5.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

LA RUGBY, DAR SALTULSURPRIZELE NU AU LrPSIT
CALITATIV NU SE ÎNTREVEDE

La momentul inaugural, tume- * 
ele finale la rugby au stat, în 
genere, sub temnul surprizelor, 
înfrîngerea campioanei în PaT- 
cul copilului (R.C. Grivița Roșie 
— Farul 21—15) nu a însemnat 
unicul rezultat nescontat. 10—0 
în partida C.F.R. — T.C.C.H. Mi
dia Năvodari este sinonim cu 
cea dintîi victorie brașoveană în 
„A“, cu eliberarea de complexe 
a anonimei garnituri a antreno
rului Vasile Soporan. La Cluj- 
Napoca, XV-le bîrlădean a în
scris un prețios 6—3 în dauna 
Politehnicii locale, veritabilă 
tresărire de orgoliu a unui teh
nician tînăr. Marin Rainea, vi
zavi de rutinatul său coleg Ale
xandru Paloșanu. 
semn de întrebare 
ția Științei CEMIN 
condusă pînă spre 
Humorului și abia 
4—4. Pe fondul 
concepții de joc, s-a reliefat — 
în aprecierea secretarului F.R.R., 
Ovidiu Marcu, prezent la meci — 
slaba pregătire a aspiranților la

tn fine, un 
pentru evolu- 
Baia Mare, 

final la Gura 
obținînd un 

unei deficitare

tricourile naționalei : Varga, Ur- 
dea, Ion Vasile.

Duminică, alte partide în care... 
poate sări iepurele. Dintre ele, 
cele mai așteptate se joacă la 
București. Nu de alta, dar se va 
înregistra primul „pas" în acest 
sezon al științei Petroșani (cea 
pregătit Titi lonescu pentru me
ciul cu Steaua ?) și Sportului 
studențesc, care a intîmpinat 
startul ooanpetitional... în turneu 
peste hotare si care joacă cu 
Dinamo. Dincolo de surprizele 
ce-și vor mai face cu siguranță 
loc, să ne manifestăm o dată în 
plus speranța în jocuri de cali
tate, superioare celor din etapa 
inaugurală a anului rugbystic !

6 SI JUNIORII AU LUAT 
STARTUL. Impresionantă sigu
ranța șl eficacitatea campioanei. 
Locomotiva București (antrenor : 
Constantin Vasile): 54—3 cu Șoimii 
Sibiu. Iar elevii iții Traian Doiciu 
(CI. Sp. Șc. 2 Constanța) au reu
șit un veritabil record t 122—0 
cu Gr. Șe. C.F. Piteștii!

teren și de pe marginea tere
nului, de 
pă. de la 
întregului

Cine a _  ____ _ -
nala de handbal pentru „Cupa 
României", dintre echipele Di
namo și Steaua, a trăit minu
tul acela dramatic cînd, în a- 
ceeasi secundă în care se ter
minau prelungirile și urma, 
deci, să se rejoace finala pes
te 48 de ore, arbitrii au dictat 
lovitură de la 7 m în favoarea

la căpitanii de echi- 
antrenori, de la forța 

colectiv.
fost în sală, Ia fi-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ffURMA ALEGE-,

setul cu bucluc din Olanda, în 
care Steaua conducea cu 8—1, 
a constatat, fără să fie specia
list, că antrenorul Aurel Dra
gan n-a intervenit decît la 
8—7, schimbînd 2 jucători. De 
această dată neintervenția la 
timp a fost foarte păgubitoare.

Prin urmare, soarta finalelor 
de partide este în funcție de 
mai mulți factori, succesul de- 
pinzînd de relația dintre a- 
ceștia și de oportunitatea in
tervențiilor.

-I 0 ZICALĂ BANALĂ,

dinamoviștilor, la scorul de 
22—22 ! Cine își ia răspunderea 
de a executa lovitura ? Cine 
dispune de o asemenea forță 
morală? In acel minut, antreno
rul dinamovist, Oprea Vlase, 
neacționînd în nici un fel, a 
comis un mare act de antre
nor. A lăsat echipa să aleagă. 
Din rîndul echipei un jucător 
și-a luat inima în dinți și a 
cerut mingea. Acesta a fost 
Cosma, deși nu este în mod 
obișnuit executantul acestor 
penaltyuri. A tras si a înscris. 
Dinamo a cîștigat „Cupa".

Cine a văzut, la televiziune

Se apropie sezonul interna
țional de fotbal și o asemenea 
atenționare este foarte bine 
venită. Sînt cunoscute meteh
nele fotbaliștilor noștri, rezis
tență slabă, pierderea calmu
lui, uneori în condiții de de
gringoladă, neexprîmarea per
sonalității de către jucători 
rutinați, chiar de către con
ducătorul de joc, ezitarea an
trenorilor de pe margine de a 
interveni Ia timp cu măsuri 
eficiente. Cu cîțiva ani fn ur
mă, în meciul cu Scoția de la 
București, echipa României a 
fost egalată în min. 90 (1—1),

în alte meciuri jucători neco
respunzători sau epuizați au 
fost ținuți în teren în mod ne
justificat. Dealtfel, în fotbalul 
nostru există parcă o 
aceea de a nu schimba 
câtor deficitar numai 
motivul că echipa are 
vantaj fragil. Nu o dată schim
bările au fost efectuate atunci 
cînd nu s-a mai putut repara 
nimic. Chiar duminica trecută, 
un antrenor tînăr și îndrăzneț, 
cum este Mateianu de la F.C. 
Baia Mare, a făcut două 
schimbări numai după ce a 
primit golul înfrîngerii. deși 
era clar că potențialul echipei 
lui scăzuse după 60 de minute 
de joc.

Atît echipele de fotbal 
și acelea din alte sporturi pe 
care le așteaptă 
internaționale puternice 
datoria morală, față de răs
punderea reprezentării culori
lor țării și față de suporterii 
lor, să se pregătească foarte 
temeinic, cu multă seriozitate 
și dăruire, pentru a face față 
integral întilniriîor din cadrul 
competițiilor europene, mon
diale și olimpice, pentru a în
registra succese. A învăța din 
experiența altora, fie pozitivă, 
fie negativă, înseamnă un cîș- 
tig important în pregătire.

„Urma alege" lată o zicală 
în aparență banală, peste care 
de multe ori se trece ușor, 
în fapt un precept de prim or
din pentru sport si sportivii 
de performanță.

lege, 
un ju- 
pentru 
un a-

eît

confruntări 
au

■a
© DE TREI ORI ...MOTRES CU. 

Peirică este cel , mai mare, are 
27 de ani joacă în echipa cam
pioană, a îmbrăcat de 30 de ori 
tricoul primei reprezentative, fi
ind considerat unul dintre cei 
mai buni atacanți ai ultimilor 
ani. Gigi are 24 de ani, luptă 
pentru un loc în linia de trei- 
sferturi a Farului. Cornel, „bo- 
boc“ la Politehnica din Iași (22 
de ani), este al treilea Motrescu 
pe prima noastră scenă rugbys- 
tică, caz singular la această oră. 
o mamă din Bîrlad are toate mo
tivele să fie mîndră.«
• COMISIA DE SPECIALITA-

PESTE 100 DE ELEVI LA CONClJ 
DE SCHI-FON

La Păltiniș-Sibiu s-a desfășu
rat concursul republican al uni
tăților școlare cu profil de sclii- 
fond. La întreceri au fost pre- 
zenți peste 100 de schiori și 
schioare din 14 unități din țară. 
IATĂ ClȘTIGATORn : 2 km,
fete II : Rodica Tamaș (Toplița); 
3 km, băieți II : Florin Petcu 
(Brașovia) ; 3 km fete I : Mag-

ETAPĂ ECHILIBRATĂ IN DIVIZIA
Deși echipele care se înfruntă 

nu dețin poziții apropiate in cla
sament, meciurile Voința Brașov 
— Rapid București și Mobila Satu 
Mare — Universitatea Timișoara 
(din etapa a 15-a a campionatului' 
național de baschet feminin) sînt

TE Bl 
frumol 
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bitri :| 
care J 
arbitrii 
Lemnl 
Petre I 
agendJ 
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zează I 
rea dl 
(înscrii 
str. B 
român 
voie q
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Rakold 
niori 1
5 km, 
halceal 
juniori 
gheni) 
4X10 I

NOU RECORD 
PE TRAMBULINA 

DE LA BORȘA
La Borșa s-au desfășurat 

sfîrșitui săptâmînii trecute două 
concursuri internaționale de sări
turi pe schiuri la care au parti
cipat sportivi din Uniunea Sovie
tică și România. Competițiile 
dotate cu „Cupa Borșa“ 
Federației4* au prilejuit 
atractive, aplaudate de 
sul public spectator. In 
le pentru „Cupa Borșa4 __
rul sovietic Vladimir Boiarințev 
(în vîrstă de 17 ani) a stabilit un 
nou record al trambulinei cu un 
zbor de 97 de metri; vechiul re
cord era de 96 m și aparținea 
lui Olaf Schmidt (R.D.G.), De re
marcat că tot în aceeași compe
tiție dinamovistul brașovean 
Costică Buzoiu a realizat o sări
tură de 94 de metri.

în „Cupa Federației" 
Euaoiu a înregistrat o 
mantă notabilă, situîndu-se 
locul secund în clasament si de- 
pășindu-1 pe sportivul sovietic 
Victor nitsenko.

REZULTATE TEHNICE 
Borșa*
(U.R.S.S.) 
și 97 m), 
(U.R.S.S.) 
tică Buzoiu 
(81-4-94 m), 4. _____ _ __
(România) 206,6 (82,54-85), 
briei Stinghe (România) __
(74-t-7Q), 6. Radu Hossu (România) 
166,6 (714-74). „Cupa Federației**: 
1. Vladimir Boiarințev 225,4 
(924-87,5), 2. Costică Buzoiu 203,3 
(83,54- 79,5). 3. Victor Ilitsenko
194,9 (79,5 4-77,5).

C. IUREȘ — coresp.

1.
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DINAMO 
NAPOCA

- „U“ CLUJ-
3-0, LA VOLEI

Ieri, în sala 
șurat partida 
vizionarele A 
și „u** r* : - _________
firesc, victoria a revenit echipei 
dinanwviste cu 3—0 (4, 6, 5) în 
numai 40 de minute de joc. Oas
peții, neasistați de antrenorul lor 
C. Bengeanu (bolnav de mal 
multă vreme), au apărut în te
ren total demobilizați și resem
nați cu gîndul retrogradării din 
divizie (practic, nu mai au nici 
o speranță de salvare). în aceas
tă situație, dinamovîștii, deși fără 
Dumănoiu (viroză) în teren, n-au 
fost obligați nici o clipă să joa
ce la nivelul posibilităților (A.B.)

CUPA „JUBILEUL A.C.R."
Cu prilejul aniversării a 75 de 

ani de la înființarea’ Automobil 
Clubului Român, în întreaga țară 
se va desfășura o competiție_ au
tomobilistică__ dotată cu
Jubileul 
ganizată 
județene 
rești) se 
I, locală _ ___ ___ _______________
10 martie), a Il-a, interjudețeană 
(pînă la sfîrșitui lunii martie) 
și a III-a, finală, în luna aprilie.

în Capitală prima etapă 
desfășurat pe poligonul de 
Pantelimon și a constituit 
succes al asociației sportive

Dinamo s-a desfă- 
restantă dintre di- 
masculine Dlnamo 

Cluj-Napoca. Cum era și

___ _ ..Cupa 
A.C.R.". întrecerea, or- 
de către Filialele A.C.R. 
(și a municipiului Bue-u- 
desfășoară în 3 etape : 
(pină în jurul datei de

s-a 
la 

un 
a 

școlii de șoferi (antrenor Petre 
Șurloiu), ai cărei membri au o- 
cupat primele trei locuri ; 1. Ion 
Cotenescu (campionul ..Daciadei“ 
de anul trecut), 2. Tache Marin, 
3. Mihai Voiu. Au mai partici
pat sportivi din asociațiile Jus
tiția, INMT, Institutul de cerce
tări pentru transporturi și tele
comunicații.
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ÎN ATENȚIA CUMPĂ 
DE AUTOTURISME D

Magazinele l.D.M.S. livrează în
DACIA 1300 după cum urmează :

— Mag. București, Bacău și Iași 1 
DACIA 1300 celor programați pină la

— Mag. Cluj livrează autoturisme 
programați pină la 30 iunie 1979.

— Mag. Pitești, Brașov, Timișoara 
DACIA 1300 celor programați pînă la

— Mag. Reșița livrează autoturisme 
programați pînă la 15 mai 1979.
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CERCUL VICIOS
Dacă undeva. într-un oraș, 

există un poligon de tir si un 
hangar pentru ambarcațiuni 
nautice, e de presupus ca ele 
să găzduiască o intensă ac
tivitate sportixă- Iar dacă po
ligonul valorează în jur 
100 000 de lei, iar hangarul 
aproape 160 090. e obligatoriu 
ca eforturile materiale făcu
te de-a lungul timpului 
furnizeze campioni 
câni 
Or nu așa stau lucrurile 
Giurgiu, căci despre acest 
raș e vorba...

în 1959 se construiau 
plin centrul orașului, deci 
indemîna oricărui doritor, 
popicărie. un hangar și 
poligon. Singurul 
care, în prezent. își 
practic utilitatea este . 
caria, aici desfășurîndu-și ac- 

feminină 
han- 
pier- 

De 
inu-

de

să 
republl- 
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la 
O-

în 
la 
o 

un 
obiectiv 
afirmă 

popi-

tivita! ea o echipă ___
de Divizia A. în schimb, 
garul șl poligonul și-au 
dut pe drum... sportivii, 
ce ? Principala cauză a
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de la Poiana Brașov

GIMNASTICA TESTEAZĂ ZECI DE MII 
DE COPII. DAR FOTBALUL?

45 
cele 
țațe

profesori — cei
unități școlare _ . . _____
vara anului trecui — au participat, în

5 minute cu N, Dumitrescu Iii
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tilitâții celor două construcții 
este inexistența oricăror fon
duri — necesare dealtfel 
unei activități sportive de 
performanță pe măsură. Pro
blema capătă două dimen
siuni. Una locală, care pri
vește lipsa de interes și pre
ocupare vizavi de cele două 
sporturi ale asociației spor
tive Cetatea, în primul rînd. 
Dar și una care privește fe
derațiile de specialitate res
pective și C.M.EJ’.S. Giur
giu. Acestea motivează redu
cerea fondurilor destinate ce
lor două secții din cauza ab
sentei unor rezultate sportive 
notabile, fapt care, intr-o 
mare măsură, este real. în 
schimb. asociația sportivă 
Cetatea justifică inexistența 
vreunui trăgător sau canoist 
ori caia ci st prin... totala lipsă 
de posibilități financiare !

Așadar există poligon, han
gar, adică ce e mai greu de 
realizat, dar ele nu sînt folo
site’ Consecințele acestui cerc 
vicios sînt lesne de înțeles. Se 
impune analiza acestei situ
ații și luarea de urgență a 
celor mai potrivite măsuri 
pentru ca tirul și caiacul-ca- 
noe-a din Giurgiu să se poată 
înscrie cu rezultate notabile 
în aria activității sportive de 
performantă.

Radu TIMOFTE
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prim-vicepreședintele C.O.E.F.S. 
Zalău, rupe gheața :

— „Armătura" folosește 
plin terenurile sportive 
orașului : stadionul care are și
pistă de atletism, baza spor
tivă in aer liber de la „Bră- 
det" — la care au participat 
cu muncă patriotică și spor
tivii de la „Armătura", — 
sala sporturilor, care e la doi 
pași de întreprindere...

Din discuția care urmează 
aflăm că asociația nu are, de
ocamdată, nici un teren de 
sport propriu. Cum s-ar zice: 
„oaspetele (în cazul nostru, 
sportul) e bine primit in casă, 
dar n-are scaun pe ce să șa
dă". întreprinderea „Cerami
ca". mai tinără și mai puțin 
„bogată", și-a construit o fru
moasă popicărie, la care sînt 
invitați și cei de la „Armă
tura". Dar asociația „Armă
tura" n-a găsit încă... spațiul 
necesar pentru a-și construi o 
popicărie. Aflăm că la blocu
rile de nefamiliști se 
amenaja terenuri de 
simple, dar fiindcă nu 
ționat la timp, spațiul 
repartizat cetățenilor 
garaje. Că există intenția de 
a se construi o microbază 
sportivă spre Ortelec, că de la 
sindicate s-au oferit, pentru 
început, 4 milioane lei — dar 
că totul este încă la stadiul 
de.„ intenție. Drept urmare, 
banii asociației sportive se duc 
pe plata Chiriei pentru tere
nurile orașului.

în fața noastră, forurile 
competente discută și se cla
rifică multe. Ne întrebăm: 
nu se putea realiza acest 
lucru mai demult ? Așteptăm 
concluzia. Ea vine din partea 
tovarășului loan Dumuța :

— Cred că Armătura are 
nevoie de... armături, de „în
tăriri" în problema terenurilor 
sportive. Acum există o par
ticipare largă la „Daciadă", 
dar pentru a cuprinde pe toți 
tinerii in activitatea sportivă 
este necesar ca asociația să-și 
aibă propriile terenuri și mi- 
crobaza de care vorbea tova
rășul loan Crișan. Spațiu se 
găsește. De curînd, la Consi
liul popular orășenesc Zalău 
s-a discutat problema spațiilor 
pentru sport și terenuri de 
joacă pentru copii...

— Atunci, ce vă 
întrebăm pe tovarășul 
Crișan.

Răspunsul întîrzie, dar 
greu de ghicit : lipsește, 
tru moment, hotărîrea de a se 
trece la fapte. Pentru că nu
mai cu intenții nu se fac te
renuri de sport.

blocu- 
puteau 

sport 
s-a ac- 
a fost 
pentru

lipsește ? 
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nu-i 
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zilele de 1, 2 și 3 martie, la un curs de perfec
ționare, organizat de Ministerul Educației si în- 
vățămîntului și F.R.F. la Poiana Brașov. Lectori 
avizați (Ștefan Covaci, Victor Stănculescu, Con
stantin Teașcă, Constantin Ardeleanu, dr. E. 
Cristea) au pus în discuție multe dintre cele 
mai acute probleme ale fotbalului nostru. S-a 
vorbit despre orientările actuale în metodica an
trenamentului și jocului, pregătirea funcțională 
a organismului pentru marea performanță, mo
delul jucătorului junior, metode adecvate de 
testare a capacității de- efort, responsabilitatea 
umană a celor care pregătesc copiii etc. etc.

Intr-un sondaj-fulger efectuat la sfîrșitul 
cursului, am primit răspunsuri ca „extrem de 
util", „exeelenl", „foarte interesant". Numai su
perlative. Dar, sinceri să fim, mai puțin intere
sează toate aceste calificative privind cursul de 
la Poiana Brașov. Important este ca, înarmați 
cu noutățile prezentate acolo, cei 45 de „elevi" 
— odată ajunși acasă — să redevină profesori. 
PROFESORI PRACTICIENI, antrenori care să 
caute să materializeze ideile expuse în cele trei 
zile la Poiana. Iar printre aceste multe idei, 
una a revenit ca un laitmotiv în discuții : NE-

care predau fotbalul în
de performanță, înfiin-

CESITATEA DEPISTĂRII CELOR MAI ÎNZES
TRAȚI C0PI1 PENTRU FOTBAL. Toți cei care 
au vorbit au repetat mereu importanța selecției 
în activitatea acestor unități școlare de la care 
se așteaptă sâ ..rodească" în cel mai scurt timp 
posibil. Demnă de subliniat ni s-a părut, în a- 
ceastă privință, afirmația tăcută de Dan Matei, 
inspector în Ministerul Educației și învățămîn- 
tului: „Nimic nu ne poate opri să urmăm 
exemplul gimnasticii, să facem din cele 12 uni
tăți ale noastre ceea ce au făcut soții Karoly 
ia școala din Municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ce fac acum la Deva. Cine vă împiedică 
să testați, pentru a alcătui grupele școlilor, 
10 000 și chiar 15 000 de copii ? Nimeni..."

Foarte adevărat. Dar, pentru a face așa ceva, 
este nevoie de MUNCA, de muncă fără preget, 
de pricepere, de răbdare, de tenacitate, de o 
mare pasiune. Pentru că fără pasiune nu se 
poate face absolut nimic în această activitate 
anonimă, cu o atît de mare pondere, însă, in 
cadrul de ansamblu al fotbalului nostru.

„Excelent”, „extrem de util' 
au spus cei 45 de 
aceleași calificative 
TIVIT A TEA lor la

^foarte bun- — 
„elevi- la Poiana. Exact cu 
am vrea sâ punctam și AC- 
școlile în care sînt profesori.

Laurențiu DUMITRESCU

Să privim și spre eșalonul secund

TOȚI iL CĂUTAU PE VOICILÂ
Rezultatul partidei de la A- 

lexandria, dintre Rulmentul și 
Metalul București (0—1), a in
firmat anticipatul lider (Rul
mentul) și în același timp a 
mărit șansele unei pretenden
te la promovare (Metalul 
București). Rulmentul a acțio
nat în ofensivă după un șa
blon care a devenit la un mo
ment dat obsedant: aproape 
toate centrările și deschiderile 
în adincime îl căutau pe Voi- 
cilă, care a fost însă destul 
de șters. E drept, Rulmentul a 
dominat în majoritatea timpu
lui, dar a făcut-o haotic, fără 
consistență. Din angrenajul e- 
chipei a lipsit „mintea limpe
de" care să ordoneze și să ca
nalizeze eficient intențiile de 
a depăși defensiva bucureștea- 
nă. A încercat ceva Pană, dar 
treptat a intrat și el în întor
tocheatul labirint creat în 
preajma careului advers. Me-

talul a aplicat bine în teren 
disciplina tactică ce se reco
manda. Elevii antrenorului 
Paul Popescu au etalat calități 
deosebite — maturitate, tehni
citate, angajament fizic — 
care le-au permis să-și menți
nă cu succes avantajul luat 
în min. 23, la golul lui Șumu- 
lansrhi (execuție de excepție, 
după două driblinguri de efect 
la marginea careului, în urma 
unei prelungite acțiuni pozi
ționale). Laborioasa linie de 
mijloc, condusă foarte bine de 
Ion Ion, a „tăiat", printr-o 
eficientă țesătură de pase, ela
nul gazdelor; iar cei 
fensivă, în frunte cu 
Marinescu, dar mai 
portarul Ciupitu, au 
calm și exact, fiind în perma
nență primii la minge.

din de- 
Sebe și 

ales cu 
respins

Adrian VASILESCU

$4 H CONTAT PREZINTĂ LUI LIMONA ?
Duminică, la Orăștie, Dacia 

— Metalurgistul Cugir. 
frumos stadion și un 
excelent Și spectatori 
ziaști (mulți veniți de la Cu
gir). Localnicii se aflau pe lo
cul 8, oaspeții, pe 13. La ea a- 
casă, desigur. Dacia (antrenor 
I. Crăciunescu) părea favorită. 
Dar calculul hîrtiei a fost dat 
peste cap și, în cele din urmă, 
am asistat la victoria oaspeți
lor, singura din această serie. 
Cum a fost ? Gazdele s-au 
crezut, probabil, învingătoare 
de la sine. Au atacat din start 
și, timp de 20 de minute, au 
dominat copios. Dar, cînd au 
văzut că nu vine golul, s-au 
lăsat pradă nervilor. Albu a 
dat tonul durităților. L-a imi
tat Pintilie ; dacă ar fi fost eli
minați, nu se făcea altceva

Un 
teren 
entu-
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ARBITRI DIN BELGIA
LA MECIUL

ROMANIA SPANIA
După cum se știe, la 4 aprilie va 

avea loc Ia București ~ ‘
România — Spania din 
preliminariilor C.E. La __
intilnire. U.E.F.A. a delegat 
brigadă de arbitri din ~
avmdu-I la centru pe______
Van Langenhove, ajutat la lini* 
de Jean Claude Jaurquin și Al
tons De Blieck.

ȘTIRI...

partida 
cadrul 

această 
o 

Belgia. 
Mareei

Acumulînd, duminica, al 
3-lea cartonaș galben, urmă
torii jucători nu vor evolua 
astăzi, în etapa a 19-a: Kai
ser (Olimpia), Anton (Politeh
nica Iași), Bădin (Jiul) și Toma 
(Gloria Buzău).

decît să se respecte regula
mentul. Sava a cerut „11 m“ 
cînd un coechipier a căzut cu 
mîinile în careu, deși fusese 
faultat la 18 m. Alți doi, La- 
zăr și Radu, s-au ținut mai 
mult de obstrucții și faulturi 
decît de joc. S-ar putea invo
ca și neșansa (un șut în bară, 
de la 6 m), dar cauzele de 
mai sus au dus la insucces. De 
partea cealaltă, formația oas
pete și-a văzut de joc — mai 
puțin gesturile teatrale ale lui 
Floare și Șai. A fost stimula
tă de travaliul excelent pres
tat de Vătafu (autorul golului), 
de buna prestație a liniei de 
fundași (Chilin — Drăgan — 
Mihalcic — Dobraî), excelentă 
și ca... prezență fizică. Meta
lurgistul Cugir (antrenor Gh. 
Codreanu) a obținut o victorie 
aplaudată. Arbitrajul lui FL 
Anuțescu (Pitești), în ciuda u- 
nor greșeli mărunte sau a in
dulgenței față de unele duri
tăți, nu a influențat rezultatul 
și îl considerăm satisfăcător. 
Să-l fi stimulat și prezența în 
tribune a unui observator fe
deral, un fost arbitru de talia 
lui Gh. Limona ?

Constantin ALEXE

• La Satu Mare, după 
joc, lordănescu era de 
două ori fericit: Steaua a 
învins în deplasare, iar el 
luase — vineri — examenul 
de stat pe core l-a pre
gătit multe săptămîni. Și 
pe stadionul Oiimpia și 
în fața comisiei de la 
A.S.E lordănescu a evo
luat cu brio.

• Deși era prevăzut să 
joace duminică, M. Zam
fir (F. ~ *
apărut 
pentru 
înainte 
nu a dat testele fizice.

C. Argeș) n-a mai 
totuși pe teren, 
că s-a constatat, 
de meet (I), că

• Antrenorul FI. Hala- 
gîan a lipsit la primul 
meci al echipei sale fi
ind în tratament la Băile 
Felix. Va fi prezent însă 
duminica viitoare.

• S-a convenit, ca 
trăsură internă, ca 
doi portari ci echipei F.C. 
Argeș, Cristian și Speria-

o 
cei

tu, să apere, pe 
cîte un meci.

rînd,

Bas*• Jucătorii vîlceni
no, Stanca, Iordan au si
mulat la Pitești acciden
tări grave, stîrnkid ini
țial compasiune. Dor, 
apoi, t-a văzut că nu au

„UN fOTBAlISTARE MINGEA 
DOAR l MINUTE DIN

Reîntîlnire cu N. Dumitres
cu III, fostul antrenor al 
U.T.A.-ei, de care se leagă 
amintirea Feyennoord-ului. Și 
un bun prilej de a răspunde, 
indirect, cititorilor care „au 
pierdut urma" cunoscutului 
tehnician.

Rep. Ce mai e nou ’
N.D.: Antrenez echipa Strun- 

șm, cu șanse de promovare 
ia B. Nu este exclus ca in
tr-un viitor apropiat să re
vin în Divizia A. Am cîteva 
oferte, dar mai important e 
faptul că m-am întremat la 
capitolul sănătății. Meseria 
noastră este teribil de grea,
iar uneori „laicii” ne-o” 
și mal grea...

Rep. E chiar un secret 
mele viitoarei divizionare

N-D.: s-ar putea să fie 
o echipă din Transilvania...

Rep. Cum arată fotbalul 
nostru văzut dintr-un vestiar 
de Divizia C ?

N.D. : prea multe schimbări 
nu văd. Mi-a plăcut însă 
„furtuna” care s-a stîrnit în 
jurul echipei din Baia Mare.

Rep. Ești de acord cu ce se 
intimplă acolo ?

N-D.: Mă incintă gîndul că 
un antrenor reușește să-1 de
termine pe jucătorii săi să 
aplice o idee tactică. E un lu
cru rar în fotbalul nostru. 
Asta nu înseamnă că sînt de 
acord, neapărat, și cu ideea 
tactică, deși, ca și Mateianu, ------- .------------- __ ------- Jățl_ 

iml 
Că

Joa-

nu- 
A?
tot

apreciez jocul pe toată 
mea terenului. Repet, 
place foarte mult faptul 
recent promovata din „B“ 
Că DELIBERAT.

Rep. Ce zici de echipa 
țională ?

N.D.: Există destul jucători 
buni. Mă gîndesc la lordănes- 
eu, pe care l-am apreciat în
totdeauna, mă gîndesc la Di
nu. la Bălăci si la alții. Din 
păcate, unii sînt doar jucă
tori cu mingea. Iar cu min
gea joci doar 2 minute din 
«...

na-

loan CHIRILA

ȘTIRI...
• LOTUL REPREZENTATIV DE 

JUNIORI SUSȚINE DOUA JOCURI 
In r.d. germana, ieri a ple
cat în R.D. Germană selecționa
ta de juniori a țării noastre care 
va susține două jocuri amicale 
cu selecționata similară a R.D. 
Germane. Prima intilnire este 
programată miine, la Liicken- 
walde, urmînd ca sîmbătă, la 
Jtltterborg, cele două echipe să 
se întîlnească din nou. In vede
rea acestor partide. antrenorii 
Robert Cosmoc și Gheorghe Cos- 
ma au deplasat următorul lot de 
jucători: Nițu ~__ X
Pavel (Chimia Km. Vîlcea) 
portari; Ivana (Gloria _ ____ ..
Lăcătuș (Corvinul), lovan (F.C.M. 
Reșița), Mărgineanu (Metalurgis
tul Cugir), Pop și Rednic (ambii 
Luceafărul) — fundași; T. Nico
lae (C.F.R. Timișoara). Costescu 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), Pă- 
tinescu (F.C.M. Giurgiu). C. Iile 
șl Suciu (ambii Luceafărul) — 
mijlocași; Turcu (F. C. Argeș), D. 
Zamfir (F. C. Constanta), Geol- 
gău și Ralea (ambii Univ. Craio
va) — înaintași.

(Luceafărul) și

Buzău)

• NUMEROȘI 
MANI CONDUC 
TERiNAȚlONALE. 
găzi de arbitri din țara noastră 
au fost delegate să conducă în- 
tîlniri internaționale. Astfel, la 14 
martie, partida de juniori Cipru 
— iugoslavia, din cadrul prelimi
nariilor UJJA, va fi arbitrată 
de Constantin Ghiță. Meciul re
tur. Duisburg — Honved Buda- 
gesta („Cupa UZJA.’), de la 

martie, va fi condus de bri
gada Nicolae Rainea (la centru), 
V. Tătar șl R. Stlncan. La 23 
martie, la Tel-Aviv, jocul Israel 
— Belgia (preliminarii olimpice) 
a fost încredințat brigăzii alcă
tuite din Otto Anderco Ca cen
tru). C. Dinul eseu și I. Rus. Me
ciul Polonia — R.D. Germană, de 
la 17 aprilie, din cadrul C.E. de 
tineret, va fi arbitrat de Fr. Co
loși, ajutat de C. Jurja și Gh. 
Jucau, tn sfirșit, la 19 mai, me
ciul amical dintre selecționatele 
secunde ale Ungariei și U.R.S.S. 
va fi condus de N. Petriceanu 
(la centru), V. Topan și A. 
Ghigea.

ARBITRI RO- 
INTILNIRI IN- 
Mal multe bri-

ȘTIRE
• FAZA A II-a A CUPEI 

F.R.t\* va începe la u mar
tie cu desfășurarea etapei I care 
programează următoarele lntîl- 
nirl: Olimpia Satu Mare — Uni
versitatea Craiova, A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Iași și Șica
na — C. S. Tirgoviște.

PETROLUL BOLINTIN — RA
PID BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Par
tida s-a disputat ieri. Golurile au 
fost marcate de Manea (2) șl 
Constantin, (I, Mincu, coresp.).

• LA CASELE OBIȘNUITE de 
la stadioane șl agenții s-au pus 
In vlnzare biletele de Intrare la 
meciul Steaua — F.C. Bihor, care 
se dispută astăzi, de la orele 1(. 
pe stadionul din Bd. Ghencea.

LOTO - PRONOSPORT;
INFORMEAZĂ

ULTIMELE DOUĂ ZILE 
DE PARTICIPARE 

LA TRAGEREA

LOTO
i 
nde vineri 9 martie 1979

• Necukj Răducanu nu-i 
e 

re-
prea vesel, 
obișnuit cu 
zervă.

Nu prea 
rolul de

• După o 
siduâ de o 
nul Dănilă n-a putut de
buta pe noul său post de

pregătire c- 
iomă, ieșea-

înțeleg

INTRE VESTIAR Șl GAZON • Un 
vizio A, 
funde șui 
pei F. l 
neîmpliniți.

in Dî- 
Dovid,

debutant
Florentin .
central al echi- 

C. Bihor, 18 ani

nimic, fiind 
de public. Poate 
tau și cîte un 
galben.

dezaprobați 
că tneri- 
cartonaș

Corvinul 
pe 

pe... 
for- 

este

• Duminică, 
Hunedoara l-a avut 
banca antrenorilor 
Remus Vlad. Acum, 
mația din Hunedoara 
pregătită — de facto — de 
Mircea Lucescu (jucător 
și antrenor) și - de jure 
— Remus Vlad.

tundo 5 lateral dreapta. 
Duminică dimineață avea 
39,5 grade. Apariția lui 
este așteptată insă cu in
teres.

• Petre Libordi :> „Mi-au 
plăcut oaspeții noștri. 
Joacă modem, cu circu
lație mare a jucătorilor 
și a mingii, fac pressing, 
se sprijină reciproc. S. C. 
Bacău devine o formați^ 
care Impune respect, ca-

• Și atacanții lui F. C. 
Bihor au ratat, dar și por
tarul arădenilor, Duca- 
dam, a fost imbatabil. El 
a avut cîteva reflexe ui
mitoare, o plonjat curajos 
la picioarele lui Florescu, 
Gherghelî sau Kun. E 
bine de reținut numele 
arădeanului, mai ales 
acum, cînd „urmăritorii" 
tui Co man sînt, în gene

ral, de nota 7.

Tragerile obișnuite Loto îsf 
confirmă cu regularitate atracti- 
vitatea, aducînd unui număr tot 
mai mare de participant! satis
facția marilor cîștiguri. Astfel, 
la omologarea ultimei trageri o- 
bișnuite au fost atribuite nu mai 
puțin de 6 cîștiguri de categoria 
I a 32.937 lei fiecare, pe bilete 
achitate 25% ; de asemenea, la 
categoria a Il-a cîștigurile pe bi
lete achitate 100% s-au ridicat la 
frumoasa sumă de 31.619 lei fie
care ! Așadar, din nou succese 
care ilustrează marile avantaje 
ale acestui popular sistem de joc. 
Tragerea de vineri 9 martie 1979 
vă oferă și dv. posibilitatea de a 
vă număra printre fericitii câști
gători. bineînțeles cu condiția de 
a juca.

MAI MULTE BILETE — MAI
MULTE ȘANSE DE SUCCES 1

Nu uitați : astăzi și miine sînt 
ultimele zile pentru procurarea 
biletelor.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 4 MARTIE 

1979

Categoria 
riante 25%

1 (13 rezultate) : 3 va- 
autoturism Dacia 1300.

a 2-a (12 rezultate)Categoria _ _ __
88,75 variante a 3.152 lei.

Categoria a 3-a (11 rezultate) 
1499 variante a 280 lei.

Report categoria 1: 23.136 lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
categoria 1 au fost obținute de 1 
VAGI GHEZA din Pîncota — 
Arad, ȘERBAN MIHAIL și PI- 
RINGIU NICOLĂE, ambii din 
București.



In aula Bibliotecii Centrale Universitare

MAEȘTRII ȘAHULUI
Ieri după-amiază, „vernisaj" 

șahist în aula B.C.U. Prima 
rundă a turneului internațional 
ne-a oferit cîteva partide inte
resante, de luptă, cu decizie 
greu previzibilă. Cel mai gră
bit în a-si fructifica avantajul 
de poziție obținut în mutările 
de deschidere a fost maestrul 
francez Aldo Ha'ik, care l-a 
învins pe cehoslovacul Alois 
Lane printr-o frumoasă com
binație de atac, în care dama 
albă si nebunul ei au acționat 
pe irezistibile diagonale de a- 
tac. Negrul a cedat la mutarea 
29. Spre victorie părea să se 
îndrepte si Victor Ciocâltca, 
care a asaltat cu vehementă 
poziția iugoslavului lașa Ito- 
gulj, dar la întrerupere acesta, 
deși cu o figură în minus, a- 
menință șah etern cu turnurile 
sale. După manevre pozițio
nale pregătite cu minuțiozitate, 
Theodor Ghițescu a lansat un 
atac cîștigător asupra poziției 
pieselor albe ale lui Ion Iii- 
riescu, cîștigînd la mutarea 34. 
Remize, mai mult sau mai pu-

AU LUAT STARTUL
tin timpurii, au fost în schimb 
partidele dintre V. Stoica și 
M. Șubă — mutarea 20, J. 
Byelczyk (Polonia) si P. Peev 
(Bulgaria) — 28, L. Barczay 
(Ungaria) și W. Uhlmann (R. D. 
Germană) — 34. întreruptă,
partida tînărului Ovîdiu Foișor 
cu marele maestru sovietic 
Mark Taimanov.

în afară de concurs, dar 
demnă de prim-plan, a treia 
partidă a barajului pentru titlul 
de campion național, care se 
dispută în paralel cu turneul. 
V’olodea Vaisman (cu albele) a 
demonstrat că o pereche de cai 
poate fi cel puțin egală cu cea 
a nebunilor lui Mihai Ghindă, 
atunci cînd aceștia n-au sufi
cientă rază de acțiune. După 
laborioase manevre de ambele 
părți, jocul s-a întrerupt în- 
tr-un moment de echilibru. 
Scorul se menține așadar în 
avantajul campionului „en- 
titre" : l*/s—Va pentru Ghindă.

Azi, întrecerile se reiau de 
la ora io.

Radu VOIA

Campionatul european de hochei juniori [grupa B]

PATRU ECHIPE
PENTRU PRIMELE

TURNEUL DE LUPTE DE LA MINSK, 
PRILEJ DE EXPERIMENTE

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
La turneul internațional de 
lupte greco-romane de la 
Minsk, au terminat învingători 
sportivii : Andonov, Nersesian, 
Mehradiev, Davidian, Szupron, 
Niftulaiev, Korban, Dubrovski, 
Inkiov, Kolcinski. Dintre luptă
torii români cel mai bine s-a 
clasat M. Boțilă, locul 2 la 
cat. 57 kg. R. Codreanu (super- 
grea) s-a situat pe locul 3. Au 
participat sportivi din 18 țări.

Cu prilejul acestui turneu, 
la recomandarea Federației in
ternaționale au fost experimen-

CLASAMENTUL 
PRIMELOR JUCĂTOARE 

DE TENIS DIN LUME
NEW YORK, 6 (Agerpres). — 

în urma rezultatelor înregis
trate în ultimele turnee ale 
circuitului internațional femi
nin de tenis, în clasamentul 
pe puncte al celor mai bune 
jucătoare de tenis din lume 
pe primul loc se află Martina 
Navratilova — 2 500 p, urmată 
de Chris Evert — 1456 p,
Tracy Austin — 1220 p, Dian- 
ne Fromholtz — 1 180 p, Vir
ginia Ruzici — 1 026 p, Wendy 
Turnbull — 1000 p, Greer Ste
vens — 896 p, Virginia Wade 
— 796 p. Ann Kiyomura — 
710 p și Mima Jausovec — 
662 p.

tate noi reguli destinate să dea 
o mai mare spectaculozitate a- 
cestui sport. Astfel, concursul 
a durat numai două zile, spor
tivii din cinci categorii de 
greutate au luptat șase minute 
(în loc de 9) cu o pauză de un 
minut, iar la alte cinci cate
gorii tot șase minute, dar fără 
pauză. O echipă de cercetători 
de la Institutul de medicină 
sportivă a supus pe participant: 
unui control amănunțit înainte 
și după meci. Rezultatele ob
servațiilor făcute de specialiști 
vor fi comunicate cu prilejul 
ședinței Biroului federației in
ternaționale de lupte, ce va 
avea_ loc în luna aprilie în 
România, cu prilejul campiona
telor europene.

MIERCUREA CIUC, 6 (prin 
teleforf). Lucrurile s-au clari
ficat in bună măsură la aceas
tă a 11-a ediție a Campionatu
lui european de hochei pe 
gheață pentru juniori, grupa 
B. După două etape disputate 
în seriile preliminare, patru 
echipe s-au detașat ca va
loare, urmind ca între ele să 
se împartă locurile fruntașe 
ale clasamentului final. Trei 
dintre ele, cele ale României, 
Franței și Iugoslaviei, au fost, 
dealtfel, protagonistele ediției 
trecute a întrecerii, lor adău- 
gîndu-li-se acum formația Nor
vegiei care, promovată din 
grupa C, face un spectaculos 
salt de calitate.

Jocurile de pînă acum, ur
mărite în fiecare zi de peste 
4 000 de spectatori, au arătat 
un sensibil echilibru de forțe 
și o bună valoare a partici
pantelor. Cu excepția victori
ilor categorice, la scoruri mari, 
ale formației României (care 
deține, dealtfel, și golaverajul 
„record" al întrecerii) toate 
celelalte meciuri au fost foar
te strînse, adesea cu o evolu
ție a scorului palpitantă și de 
cele mai multe ori cu victorii 
decise în ultimele minute, a- 
dică atunci cînd și-a spus cu- 
vîntul superioritatea în pre
gătirea fizică a tinerilor ho
cheiști.

Față de evoluțiile sale din 
jocurile de verificare, lotul 
nostru este în real progres. E- 
chipa pregătită de antrenorii 
M. Flamaropol, A. Kalamar 
șl V. Boldescu manifestă o 
bună sudură (nu numai tehni
că, ci mai ales sufletească), o

CLASAMENTE

Seria I
1. NORVEGIA 2 2 0 0 9—2 4
2. Iugoslavia 2 2 0 0 11— 5 4
3. Ungaria 2 0 0 2 3—9 0
4. Austria 2 0 0 2 4—11 0

Seria a Ii-a
1. ROMANIA 2 2 0 0 21— 3 4
2. Franța 2 2 0 0 10— 2 4
3. Olanda 2 0 0 2 3—13 0
4. Danemarca 2 0 0 2 2—18 0

Programul de azi:
ora 10: Olanda — Danemarea (se-
ria a Il-a); ora 13: Austr.ia — Un-
garia (seria I): ora 17:R omânia —
Franța (seria a H-a); ora 1!9: Nor-
vegia — Iugoslavia (sena I).

mare plăcere de joc și de... 
gol. Luni seara, am asistat, 
spre exemplu, la o scenă emo
ționantă. Cînd în min. 58 
Baricz a înscris ultimul punct 
al formației române în întîl- 
nirea cu Danemarca, pe banca 
jucătorilor noștri a fost o ase
menea explozie de entuziasm, 
ca și cum s-ar fi marcat go-

ÎN LUPTA 
TREI LOCURI!

Iul decisiv al victoriei. Scorul 
era însă... 11—1 pentru Româ
nia I

Pregătirile echipelor care 
aspiră la primele locuri au 
continuat intens și în ziua așa- 
zis liberă. în lotul nostru pro
duce o oarecare îngrijorare 
accidentarea lui Chiriță (lovi
tură cu pucul în gleznă). Doc
torul Anton Biro este însă op
timist. asigurîndu-ne că pînă 
mîine (n.r. azi) el va fi resta
bilit. Să notăm în plus că li
nia Chiriță — Todor — Dumi- 
trache este pînă acum cea mai 
eficace a campionatului, avînd 
la activul său 11 din cele 21 
de goluri ale echipei române.

Cu foarte mare interes este 
așteptată reuniunea derby de 
mîine (n.r. azi) care progra
mează partidele decisive : Ro
mânia — Franța și Norvegia 
— Iugoslavia. Un amuzant joc 
al sorților a făcut ca meciul 
România — Franța să reedi
teze derbyul de anul trecut, 
cînd francezii, smulgînd un 
rezultat egal, s-au calificat 
în finala competiției, pierzînd 
în fața Italiei în prelungiri și 
după executarea șuturilor de 
penalizare. Ce va fi de aceas
tă dată ? Să sperăm că tinerii 
hocheiști români nu vor mai 
pierde pe... linia de sosire.

Valeriu CHIOSE

0 COMPORTARE FRUMOASA
Corespondentă din Eindhoven

SI JOCURI DE CALITATE
9

0 REEDITARE A FINALEI 
C. M. LA FOTBAL

AMSTERDAM, 6 (Agerpres). 
Federația olandeză de fotbal a 
anunțat lotul pentru meciul 
amical pe care reprezentativa 
Olandei îl va susține la 22 
mai, cu selecționata Argenti
nei, meci ce constituie o re
editare a finalei campionatului 
mondial. Din lot fac parte 
printre alții, cunoscuții jucă
tori Rensenbrink, Neeskens, 
Schrijvers, frații van der Ker- 
khof, Geels. Meciul va avea 
loc la Berna, cu ocazia inau
gurării noului sediu al F.I.F.A.

Organizarea în primăvara a- 
nului 1971. în mai multe orașe 
din Olanda, a întrecerilor gru
pei C a campionatului mondial 
de hochei (competiția a fost 
atunci dominată de reprezen
tativa României) a însemnat 
un mare avînt pentru sportul 
cu crosa și pucul, pentru ofi
cialități. pentru conducătorii 
diferitelor cluburi de hochei, 
pentru antrenori și mai ales 
pentru jucătorii olandezi. La 
puțină vreme după aceasta, am

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul pentru 

trofeul „Campaccio", desfășurat 
in apropiere de Milano, a fost 
cîștigat de polonezul Bronislaw 
Malinowski — 12 km în 33:33. 
L-au urmat Claudio Solone (Ita
lia) — 33:54,3 și Jerzy Kowal (Po
lonia) — 34:18.0.

AUTO • Cursa de la Kyalami 
pentru C.M. (formula 1) a reve
nit canadianului Gilles Villeneu
ve (Ferrari) cu o medie orară 
de 188,600 km. urmat în ordine 
de Scheekter, Jarrier, Andretti, 
Reuteman, Lauda. în clasament, 
după 3 probe, conduce francezul 
Jacques Lafitte — 18 p. urmat 
de Reuteman — 12 p, Villeneuve 
— 11 p. Depailler — 9 p.

BASCHET • La Vancouver 
(Canada), o selecționată locală a 
învins cu 79—71 (45—38) echipa
U.R.S.S. Coșgeterul partidei a 
fost sovieticul VI. Tkacenko — 
25 p.

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
de la Hanovra s-a încheiat cu 
victoria cuplului Patrick Sercu 
(Belgia) — Albert Fritz (R.F.G.) 
• „Turul Corsicei" a fost cîști
gat de suedezul Sven Nilson, 
urmat de francezii Rene Bittin- 
ger si Christian Jourdan.

FOTBAL • In finala turneului 
pentru echipe 
Tașkent, se 
tionatele R.D. 
Germania. In 
din grupe : 
0—0 : R.F.G. -

ȘAH • țn turneul internatio
nal feminin de la Belgrad, după 
trei runde, conduce Maia Cibur- 
danidze 
Mije — _ . . .
Veroczy si Boșkovlcl — 1V, p (1). 
Maestra * “. __ L_2.. .....
stark, care a întrerupt în runda 
a treia cu Vissdik. ocupă locul 
9, cu 1 p (1). • In runda a 7-a 
a turneului de la Munchen, 
Olafsson l-a învins pe Dankert, 
iar Spasski a remizat cu Pa- 
chman. Lider al clasamentului 
se menține Spasski, cu 5 p, ur-

de juniori, de la 
vor întîlni 

Germane 
ultimele

R.D.G. —
- Finlanda

seiec- 
S1 R.F. 
meciuri 
Ungaria 

3—1.

— 2Vi p, urmată de
2 p (1) Gostovicl 2 p,

româncă Gertrude Baum-

PALMARES
1975— Sapporo, 

grupa B, cu 0

C.M.

locul Vltl in 
P, 1-4 (0-2, 

0—3, 1—1) cu România: 1976— 
Biel Arrau, locul VI în grupa 
B, cu 6 p, 1—8 (<1—3. 1—1,
0—4) cu Romania: 1977—Tokio, 
locul VIII în grupa B, cu 4 p 
(a retrogradat In grupa , C). 
n-a jucat cu echipa României 
participantă, in acel an, la 
turneul grupei 
Palmas, locul 
cu 13 p-

A; 
I în

1974—Los 
grupa C,

că interesul în

mat de Olafsson — 4 p. Anders
son, Hubner șl Stean — cite 3'h 
p (1). Campionul mondial A. 
Karpov s-a retras din turneu, ple- 
dnd de urgență la Leningrad, 
unde tatăl său se ailă grav bol
nav.

TENIS • Primele partide 
turneul feminin ' ' ~
delphia : Wendy 
Rayni Fox 6—0, 
Potter — Renata

în 
de la Pliila- 
Turnbull — 

6—1 ; Barbara 
_____  ______  Tomanova 3—6, 
6—2, 7—5 ; Sherry Acker — Rene 
Blount 6—4, 6—4 ; Mima Jauso
vec — Caroline Stoll 7—5. 7—5 ; 
Greer Stevens — Betty Stewart 
6—0, 6—4. ■ Intr-o partidă de
monstrativă disputată la Viena 
B. Borg l-a întrecut cu 6—2. G—2 
pe austriacul P. Feigl.

putut constata 
jurul hocheiului a crescut foar
te mult, în proporție directă cu 
ambițiile jucătorilor noștri 
fruntași.

Multă vreme echipă tipică de 
grupa C. iată că Olanda a 
ajuns într-o bună zi în eșalonul 
superior. „N’ederlandsche ijs- 
hockey bond" (n.n. Federația 
olandeză de hochei) a luat mă
surile care se impuneau pen
tru buna pregătire a repre
zentativei naționale. între care 
si aducerea unor jucători ca
nadieni de origine olandeză, 
astfel că la debutul în grupa 
B. in 1974. Ia Ljubljana, for
mația din „Tara lalelelor" a 
repurtat o serie de succese. în-

tre care și o vic
torie cu 7—5 în par
tida cu selecționata 
României.

Acestea au fost 
însă niște zile fru
moase de care iu
bitorii hocheiului 
nostru îsi aduc a- 
minte cu o oareca
re nostalgie, deoa
rece au urmat cîți-
va ani mai grei, cu mai puține 
succese, ba chiar și cu o retrogra
dare a naționalei olandeze în 
grupa C, după întrecerile din 
1977 de la Tokio. Din fericire, 
anul trecut — în decorul cu 
totul inedit pentru hochei de la 
Las Palmas — din insulele Ba- 
leare. sportivii noștri au avut 
iarăși o evoluție bună în grupa 
C. astfel că acum ei își vor 
măsura din nou forțele cu ho- 
cheiștii din eșalonul secund al 
C.M.

Pentru apropiatele întreceri 
de la Galați, ur.de echipa O- 
landei a mai jucat în 1970 
(grupa C a C.M.). antrenorul 
Hans Westberg a triat un lot 
numeros de jucători dintre care 
s-a oprit, pînă una alta, la 25, 
urmînd ca deplasarea în Româ
nia. conform regulamentului 
internațional, s-o facă doar 20. 
Ei au fost selecționați din mai

ULTIMA VERIFICARE A
(Urmare din pag. I)

Reuniți din nou ieri în Capi
tală. după o „vacanță" de două 
zile, hocheiștii noștri se antre
nează zilnic pe patinoarul „23 
August". Accentul se pune în
deosebi pe omogenizare, pe su
dura liniilor, pe repetarea și

PE GHEAȚA ȘI PE
ÎNTRECERI DE SCHI

• Reluate la Lake Placid, 
întrecerile pentru „Cupa Mon
dială" au prilejuit un nou suc
ces schiorului suedez Ingemar 
Stenmark, 
lom uriaș, probă în care 
lăsat în urmă pe 
(Austria) și Peter 
(Elveția). Coborîrea 
austriacului Peter 
ger. în clasamentul 
lider se menține Peter Liischer 
— 185 p, urmat de ’ 
(S.U.A.) — 155 p 
Stenmark — 149 p.
• Fondiștii s-au 

Lahti, unde proba de 50 km a 
fost cîștigată de suedezul LE. 
Eriksen — 2h30:38.57 urmat de 
norvegianul Oddyar Braa — 
2h30:39,88. Ultimul însă conti
nuă să conducă în clasamen
tul general, cu 107 p. Sovietica

învingător, la sla- 
a 

Hans Enn 
Liischer 

a revenit 
Wirnsber- 

general,

Phil Mahre 
și Ingemar

întrecut la

ZAPADA
cîștigat

10 km —
U.R.S.S. 

ștafeta

Galina Kulakova a 
proba feminină de : 
32:58,70. iar echipa 
s-a clasat prima la , 
4X5 km, în lh07:21,3. în cla
samentul „Cupei mondiale" 
conduce Raisa Smetanina. Pro
ba de trambulină (70 km) a 
revenit americanului Jim Den
ney, iar combinata nordică 
finlandezului Jouko Karjalai- 
nen.
• în „Cupa Europei", sla

lomul uriaș de la Boroveț 
(Bulgaria) a revenit francezu
lui Michel Villon, urmat de 
sovieticul Vladimir Andreev și 
elvețianul Christian Hemmi.

NOI STARTURI 
ALE PATINATORILOR
Americanul Eric Heiden 
clasat primul în poliatlo- 
de la Inzell, cu 165,095 p,

s-a
nul 
urmat de norvegianul Kai-Arne

Stenshemmet — 168,343 p. în 
ultima zi, Heiden a cîștigat 
probele de 1500 m în 1:56,26 și 
10.000 m în 15:02,67. In compe
tiția sprinterilor, victoria 
revenit norvegianului 
Roenning — 154,770 
pe 500 m).

• La Alma Ata, 
torul norvegian Tom 
a stabilit un nou record mon
dial de juniori la 3000 m, cu 
4:10,75.

C.E. DE HOCHEI (JUNIORI)
- GRUPA C

e La Sofia, în C.E. de ju
niori (grupa C), echipa Bul
gariei a învins Spania cu 6—2 
și conduce în clasament, cu 
6 p, urmată de Spania — 4p 
și Anglia — 0 p. In ultimul 
joc, Bulgaria — virtuală cîști- 
gătoare — întîlnește Anglia.'

a
Frode 

p (38,21

patina- 
Oksholm

multe echipe : Fc-enstra Heer- 
neven. ,
Tilburg Trappers. GIJS Gro
ningen. F.------~

Bisschop Amsterdam.

ningen. Roswell Nijmegen și 
Red Eagles Den Bosch. Cel mai 
vîrstnic jucător din lot este fun
dașul George Peternousek (năs
cut în 1947), cei mai tineri — 
născuți în 1959 — fiind Maarțen 
Burgers — fundaș. Henk Hille 
— fundaș și Harry van Hcu- 
men — înaintaș. Căpitanul echi
pei este atacantul Larry van 
Wieren, 
reputați 
component 
Heerneven.

Echipa Olandei va sosi în 
București în ziua de 14 martie, 
cu dorința unei comportări cit 
mai frumoase si a unor jocuri 
de

unul dintre cei mai 
hocheiști olandez^ 

al formației din

calitate.
PIET VAN DEN BOSCH

ziarist sportiv

HOCHEISTILOR NOȘTRIi . »

perfecționarea unor scheme tac
tice care — din motivele ară
tate — au putut fi mai puțin 
exersate la Galați.

Revenind 
șase meciuri de pe patinoarul 
care — începînd de vinerea 
viitoare —. va găzdui întrece
rile. se cuvine să relevăm buna 
pregătire fizică a lotului, factor 
decisiv mai ales în ultimul 
meci cu Dizelist Penza (în a 
treia repriză, 
cheiștii noștri 
cu 6—3) si în 
Sokolov (5—2. 
min. 54 tabela 
2—2 !). Și în al doilea meci cu 
echipa cehoslovacă lotul nostru 
s-a prezentat bine la acest ca
pitol. din nou ultima repriză 
(4—0 !) fiind ilustrativă. Să spe
răm că acest cîștig 
diminuat pînă la 16 
că el va funcționa, 
nuare. ca un „atu" al 
nostru. Din acest punct de ve
dere. apreciem ca foarte utilă 
perfectarea meciurilor de vi
neri si sîmbătă cu Japonia si 
Austria (ambele loturi sînt 
așteptate astă-seară în Capita
lă). veritabile „repetiții gene
rale" în compania unor echipe 
cu care la Galati ne vom găsi 
față-n fată în meciuri oficiale 
si pe care le vom urmări, mai 
întîi. mîine. în confruntarea 
lor directă.

la perioada celor

4—0 pentru ho- 
și victorie finală 
primul cu Banik 
după ce pînă în 
de marcaj arăta

nu va fi 
martie si 
în conti- 
team-ului
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